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Πολιτική Ενημέρωση, 21 Αυγούστου 2016 

Αδυναμία ικανοποιητικού πακέτου στη ΔΕΘ 

Περισσότερο θέαμα και λιγότερο άρτο –δεδομένων των αυστηρών δημοσιονομικών 

περιορισμών, της υστέρησης στα έσοδα, της κακής κατάστασης της οικονομίας- 

περιλαμβάνει η πρωθυπουργική ατζέντα για το επόμενο διάστημα, με εμφανή στόχο για 

την κυβέρνηση να κερδίσει χρόνο και ανοχή έναντι της δυσμενούς καθημερινότητας. Οι 

καθυστερήσεις στην υλοποίηση των μέτρων αναπλήρωσης, τουλάχιστον μερικής, των 

απωλειών από το ΕΚΑΣ, που, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του κ. Αλέξη Τσίπρα έπρεπε ήδη 

να έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται, καταδεικνύουν τη δυσκολία στην εξεύρεση πόρων 

ακόμη και για ελάχιστες παροχές. Κατ’ επέκτασιν, δείχνουν πόσο δύσκολο θα είναι για το 

πρωθυπουργικό επιτελείο να συντάξει ένα ικανοποιητικό πακέτο εξαγγελιών για την 

παρουσία του στη ΔΕΘ.  

Έτσι, στο πρωθυπουργικό επιτελείο προσανατολίζονται στην ανάδειξη άλλων πτυχών και 

παραμέτρων της τρέχουσας επικαιρότητας:  

 Τη μάχη με τα «συμφέροντα» και τη διαπλοκή. Αποτελεί αγαπημένο αφήγημα της 

κυβέρνησης, το οποίο επιλεκτικά επανέρχεται με μικρότερη ή μεγαλύτερη ένταση στην 

επικαιρότητα, ανάλογα με τις δυσκολίες της δυσκολίες. Οι οδηγίες του κ. Τσίπρα ήταν 

να ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία για τις τηλεοπτικές συχνότητες, που έχει 

αναχθεί ως κομβική στιγμή του πολέμου κατά της διαπλοκής, πριν τη μεταβασή του 

στη ΔΕΘ, ώστε να έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει τη σχετική εξέλιξη ως επίτευξη 

ενός κομβικού κυβερνητικού στόχου. 

 Την ολική επαναφορά στην προοπτική διεκδίκησης των πολεμικών επανορθώσεων 

από τη Γερμανία. Αν και η έκβαση μιας τέτοιας διαδικασίας είναι εξαιρετικά αμφίβολη, 

το ζήτημα εξακολουθεί να προσφέρεται για εύκολη πολιτική εκμετάλλευση. 

 Τις διεθνείς επαφές του κ. Τσίπρα. Μπορεί, επί της ουσίας, τα αποτελέσματα από τον 

ευρύ κύκλο των συναντήσεων που θα έχει το επόμενο διάστημα ο πρωθυπουργός 

ελάχιστα αφορούν την καθημερινότητα και την οικονομία, ωστόσο το μήνυμα μιας 

δραστήριας και παρεμβατικής διεθνούς παρουσίας θεωρείται ότι ενισχύει στα μάτια 

των πολιτών το ηγετικό προφίλ του κ. Τσίπρα. 

 

 

Flash News 

Αρχής γενομένης από την προσεχή Πέμπτη 25 Αυγούστου και τη συμμετοχή του στη 

συνάντηση των σοσιαλιστών αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, ο πρωθυπουργός 

επιθυμεί να δώσει αυτή ακριβώς την εικόνα. Βεβαίως, προσωπικό στοίχημα για τον ίδιο 
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είναι η ανταπόκριση που θα έχει, τελικά, η συνάντηση των ηγετών των μεσογειακών 

χωρών της Ε.Ε., τους οποίους έχει προσκαλέσει στην Αθήνα. Βεβαίως, όπως καθίσταται 

σαφές από την απόφαση των Ανγκελα Μέρκελ, Φρανσουά Ολάντ και Ματέο Ρέντσι να 

συναντηθούν αύριο, προκειμένου να συζητήσουν το μέλλον της Ευρώπης, η Αθήνα 

παραμένει στο περιθώριο των κέντρων και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Μέσα 

στον Σεπτέμβριο ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Μπρατισλάβα για την έκτακτη 

Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. και, ακολούθως, θα ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για την ετήσια 

Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. 

Σε διακεκαυμένη ζώνη εισέρχεται από το φθινόπωρο η κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να 

είναι ορατό το ενδεχόμενο ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων, ακόμη και πρόωρων εκλογών, 

παρότι ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας διαμηνύει πως στόχος του είναι η εξάντληση 

της τετραετίας. Ο μεγαλύτερος «εφιάλτης» της κυβέρνησης, καθώς συνεπάγεται τεράστιο 

πολιτικό κόστος, είναι η παγίωση της υστέρησης στα φορολογικά έσοδα, που θα 

οδηγήσει στην ανάγκη για νέα μέτρα ή για την ενεργοποίηση του «κόφτη» δαπανών. 

Παράλληλα, το επόμενο δίμηνο το Μέγαρο Μαξίμου θα πρέπει να διαχειρισθεί τα 

δύσκολα μέτωπα της δεύτερης αξιολόγησης με αιχμή τα εργασιακά, αλλά και τους 

όρους από τους οποίους θα καθορισθεί ο ρόλος του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα. 

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω και με δεδομένο το μπαράζ φόρων με τους οποίους 

βρίσκονται αντιμέτωποι οι πολίτες έως το τέλος του έτους, δεν μπορεί να αποκλειστεί η 

ραγδαία δημοσκοπική φθορά του ΣΥΡΙΖΑ. Σε μια τέτοια περίπτωση και προκειμένου να 

διασφαλισθεί η πολιτική επιβίωση του κυβερνώντος κόμματος, ο κ. Τσίπρας είναι πολύ 

πιθανό να παίξει το χαρτί της προσφυγής στις κάλπες, παρότι σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις 

του αναφέρει πως η επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα διεξαχθεί το 2019. 

Για τη συμμετοχή του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, έχει ζητηθεί από τα μέλη της κυβέρνησης 

να εξαντληθούν οι δυνατότητες για εξοικονόμηση κονδυλίων που θα μπορούσαν να 

διοχετευθούν σε παροχές, αλλά και να διαμορφωθεί μια θετική ατζέντα για τα μέχρι τώρα 

αποτελέσματα και, κυρίως, για τις προοπτικές της οικονομίας και τις προτεραιότητες 

όσον αφορά την προσέλκυση επενδύσεων. 

Η αναδίπλωση του κ. Αλέξη Τσίπρα, στο πλαίσιο των προτάσεων για τη συνταγματική 

αναθεώρηση, όσον αφορά την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη βάση 

(τελικά, πρότεινε αυτό να γίνεται μόνο στην περίπτωση που η Βουλή αδυνατεί να εκλέξει 

Πρόεδρο), ερμηνεύθηκε ως συμβιβασμός έναντι της κίνησης «53+», που έσπευσαν με 

ηχηρό τρόπο να δημοσιοποιήσουν τη διαφωνία τους στην εκλογή ΠτΔ από τη βάση, 

αλλά και στην ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του. Ο κ. Τσίπρας έχει δείξει με σειρά κινήσεων 

του ότι δεν είναι διατεθειμένος να προχωρήσει σε ανοιχτή σύγκρουση με την ισχυρότερη 

εσωκομματική ομαδοποίηση, που έχει εκδηλώσει την αντίθεσή της σε μια σειρά από 

ζητήματα της κυβερνητικής πολιτικής, όπως, πρόσφατα, η αστυνομική επιχείρηση για την 

εκκένωση καταλήψεων στη Θεσσαλονίκη ή η εφαρμοζόμενη πολιτική στο προσφυγικό – 

μεταναστευτικό. 
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Έναν δρόμο στρωμένο με «αγκάθια» έχει μπροστά του το οικονομικό επιτελείο, καθώς 

από τον Σεπτέμβριο μέχει τα τέλη του έτους πρέπει να έχουν κλείσει τα θέματα της 

αξιολόγησης, του χρέους και του ρόλου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), αλλά 

και να μην έχουν ανοίξει νέα, όπως το προσφυγικό και η πιθανή υστέρηση στα 

φορολογικά έσοδα που θα οδηγήσε στην ανάγκη για νέα μέτρα ή ενεργοποίηση του 

«κόφτη» δαπανών. Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση είναι να κλείσει με 

επιτυχία την πρώτη αξιολόγηση, υλοποιώντας εντός Σεπτεμβρίου τα 15 προαπαιτούμενα 

μέτρα, ώστε να μην χαθεί η υποδόση των 2,8 δισ. ευρώ που είναι διαθέσιμη αυστηρά έως 

τα τέλη Οκτωβρίου. Εφόσον δεν προκύψουν καθυστερήσεις, τότε από τα μέσα 

Οκτωβρίου ξεκινούν τα σημαντικά «αγκάθια». 

Η προσφυγική κρίση επιστρέφει ως εφιάλτης στο πολιτικό προσκήνιο, καθώς η 

εντεινόμενη αντιπαράθεση Τουρκίας – Ε.Ε. Γερμανίας, με επίκεντρο την απελευθέρωση 

των θεωρήσεων, προκαλεί ανησυχίες για κατάρρευση της συμφωνίας που θα έχει και 

πάλι θύμα την Ελλάδα και θα οδηγήσει σε όξυνση του προβλήματος, αλλά και σε ένταση 

τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ταυτόχρονα όμως,  κυβερνητικοί παράγοντες παραδέχονται 

ότι, αυτή τη φορά, σε ενδεχόμενη ανατροπή της συμφωνίας με την Τουρκία, το 

πρόβλημα θα είναι πολιτικά και κοινωνικά μη διαχειρίσιμο, με ότι αυτό συνεπάγεται για 

την πορεία της κυβέρνησης. Η διεθνής διπλωματική κινητικότητα γύρω από το ζήτημα 

αυτό θα αυξηθεί κατακόρυφα το αμέσως επόμενο διάστημα και ο πρωθυπουργός δεν 

θέλει να ληφθούν αποφάσεις ερήμην της Ελλάδας. Στόχος του, σύμφωνα με συνεργάτες 

του, είναι να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας στρατηγικής που θα αμβλύνει το πρόβλημα 

πριν φθάσουμε στον Οκτώβριο, οπότε προβλέπεται η κορύφωση των διεργασιών για 

την απελευθέρωση της βίζας για τους Τούρκους και η συνέχιση της εφαρμογής της 

συμφωνίας ή η κατάρρευσή της. Προφανώς, όμως, δεν είναι μόνο το θέμα της βίζας 

που επηρεάζει τις ευρωτουρκικές σχέσεις, αλλά και πολλά ακόμη ζητήματα στρατηγικής 

σημασίας για το μέλλον της περιοχής. 

Μόνο ευοίωνες δεν μοιάζουν οι εξελίξεις για τη σύγκλιση ΠΑΣΟΚ και Ποταμιού, καθώς 

ακόμη και βουλευτές τους προδικάζουν ένα ακόμα ναυάγιο στις διεργασίες, εκτιμώντας 

ότι η κα Φώφη Γεννηματά και ο κ. Στ. Θεοδωράκης δεν θα κατορθώσουν καν να 

φτάσουν σε κοινή κάλπη, όπως είναι ο διακηρυγμένος στόχος τους, ενόψει της 

δημιουργίας ενός νέου σχήματος. 

Για νέο αφεντικό του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς μετά την παραίτηση του Μιχάλη 

Σάλλα, ο οποίος δημιούργησε τον όμιλο, ο Γιάννης Στουρνάρας, ο διοικητής της 

Τραπέζης της Ελλάδας, προορίζει τον Νίκο Καραμούζη, πρόεδρο σήμερα της Eurobank. 

Λίρα εκατό ο Νίκος Καραμούζης. Έχει περάσει απ’ όλες τις Τράπεζες. Ήταν πρόεδρος της 

Γενικής Τράπεζας της ΕΤΕΒΑ, υποδιοικητής της ΕΤΒΑ, υποδιοικητής της Εθνικής Τράπεζας 

και τα τελευταία χρόνια ανήκε στο δυναμικό του ομίλου της Πειραιώς. Ο Νίκος 

Καραμούζης είναι ομότιμος καθηγητής στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής 

του Πανεπιστημίου Πειραιώς.  


